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24/02/2006 

 

ERRATA 

 

  

 

Na Portaria Conjunta SARE/CPRH n.º 013, de 22/02/2006, que abre processo seletivo 

simplificado para o preenchimento de 15 (quinze) vagas na Agência Estadual de Meio 

Ambiente e Recursos Hídricos - CPRH, 

 

  

Onde se lê: 

 

"5.1. As inscrições serão exclusivamente via Internet, no site  " 

http://www.ipad.com.br/cprh2006  ", durante o período das 09 (nove) horas do dia 21 de 

fevereiro de 2006 e 22 (vinte e duas) horas do dia 12 de março de 2006, observado o 

horário oficial do Recife, Capital do Estado de Pernambuco." 

 

  

Leia-se: 

 

 

5.1. As inscrições serão exclusivamente via Internet, no site " 

http://www.ipad.com.br/cprh2006", durante o período das 09 (nove) horas do dia 1º de 

março de 2006 e 22 (vinte e duas) horas do dia 19 de março de 2006, observado o horário 

oficial do Recife, Capital do Estado de Pernambuco. 

....................................................................................................  

 

 Onde se lê: 

 

"5.5. O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado até o dia 16 de março de 2006" 

 

 Leia-se: 

 

 5.5 O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado até o dia 21 de março de 2006. 

 

 ...................................................................................................... 

 

 Onde se lê: 

 

"5.23.1.1. Deverá ainda enviar, até o dia 16 (dezesseis) de março de 2006, 

impreterivelmente, via SEDEX - Encomenda Expressa da Empresa Brasileiera de Correios 

e Telégrafos (ECT), endereçada ao: Processo Seletivo Simplificado - CPRH 2006, Instituto 

de Planejamento e Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico e Científico - IPAD, Rua Santo 

http://www.ipad.com.br/cprh2006


Elias nº 535, Espinheiro, Recife-PE, CEP: 52020-090, Laudo Médico que justifique o 

atendimento especial solicitado. Após esse período, a solicitação será indeferida, salvo nos 

casos de força maior." 

Leia-se: 

 

 5.23.1.1. Deverá ainda enviar, até o dia 21 (vinte e um) de março de 2006, 

impreterivelmente, via SEDEX-Encomenda Expressa da Empresa Brasileira de Correios e 

Telégrafos (ECT), endereçada ao: Processo Seletivo Simplificado - CPRH 2006, Instituto 

de Planejamento e Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico e Científico - IPAD, Rua Santo 

Elias nº 535, Espinheiro, Recife/PE, CEP: 52020.090, laudo médico que justifique o 

atendimento especial solicitado. Após esse período, a solicitação será indeferida, salvo nos 

casos de força maior. 

 

.....................................................................................................  

 

 

Onde se lê: 

 

 "5.23.1.2 O laudo médico poderá também ser entregue, até o dia 16 (dezesseis) de março 

de 2006, das 09 (nove horas) às 16 (dezesseis horas), pessoalmente ou por terceiro, no 

mesmo endereço indicado no subitem anterior." 

 

Leia-se: 

 

5.23.1.12 O laudo médico poderá também ser entregue, até o dia 21 (vinte e um) de março 

de 2006, das 09 (nove horas) às 16 (dezesseis horas), pessoalmente ou por terceiro, no 

mesmo endereço indicado no subitem anterior. 

 

 ................................................................................................ 

 

Onde se lê: 

 

6.1.1 As provas terão a duração de 04 (quatro) horas e serão aplicadas no dia 02 (dois) de 

abril de 2006. 

 

Leia-se: 

 

 6.1.1 As provas terão a duração de 04 (quatro) horas e serão aplicadas no dia 09 ( nove) de 

abril de 2006. 

 

  

 


